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CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE BAEPENDI / MG 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 
disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI /MG. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

564001790 Tatiana Tavares Fernandes Dias Assistente Social 

564000423 Vagner Eduardo Romão Auxiliar Administrativo 

564000537 Marcelo Augusto De Castro Silva Auxiliar Administrativo 

564000579 Luiz Paulo Vieira Monteiro Auxiliar Administrativo 

564001001 Camila Silverio Calisto Auxiliar Administrativo 

564002568 Bruna Guimarães Borseti De Figueiredo Lins Auxiliar Administrativo 

564002572 Cristiano Morais Da Silva Lins Auxiliar Administrativo 

564002760 Ana Paula Marques Do Patrocínio Auxiliar Administrativo 

564002824 Fátima Da Silva Pereira Chaves Auxiliar Administrativo 

564002890 Adilio Lima Mendes Auxiliar Administrativo 

564003032 Gabriel Silva Dias Auxiliar Administrativo 

564003101 Juliane Mara Da Silva Inácio Auxiliar Administrativo 

564003106 Flaviane De Castro Pereira Auxiliar Administrativo 

564003217 Daniel Rocha Penha Auxiliar Administrativo 

564003475 Claudia Maria Da Silva Fortunato Auxiliar Administrativo 

564003672 Camila Ignacia Leiva Ribeiro Auxiliar Administrativo 

564003795 Vivian De Oliveira Pinto Auxiliar Administrativo 

564000096 Luís Otávio Pereira Lopes Auxiliar de Serviços Gerais 

564000164 Maria Helena Fernandes Nogueira Auxiliar de Serviços Gerais 

564000290 Fabiola Morais Silva Lins Auxiliar de Serviços Gerais 

564000400 Renata Mendes Lopes Auxiliar de Serviços Gerais 

564001750 Paulo Cesar De Andrade Auxiliar de Serviços Gerais 

564003357 Marcos Antônio Penha Auxiliar de Serviços Gerais 

564000857 Renata Carvalho Silva Bioquímico 

564000135 Rosiane Silva Carvalho Cirurgião Dentista 

564000980 Allan Ferreira Malheiros Cirurgião Dentista 

564001280 Francisco José Da Motta Martins Cirurgião Dentista 

564001891 Daniel Helpes De Castro Cirurgião Dentista 

564001422 Marcelo Teixeira De Melo Coordenador da Agricultura 
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564002497 Reinaldo Ribeiro Maciel Enfermeiro 

564000351 Anne Cristiane Da Silva Farmacêutico 

564000476 Jocely Ribeiro Russano Farmacêutico 

564003950 Priscila De Souza Miguel Farmacêutico 

564001132 Sara Abreu Fonseca Nascimento Fiscal de Obras e Posturas 

564001270 Aline Naves De Avelar Faraco Fiscal de Obras e Posturas 

564000431 Juliana Sérvulo Da Silva Fiscal de Vigilância Sanitária 

564002457 Maria Aparecida De Souza Fiscal de Vigilância Sanitária 

564003868 Elvis De Assis Ribeiro Amaral Fiscal de Vigilância Sanitária 

564000300 Rogerio Nogueira Motorista 

564001172 José Geraldo Nogueira Leite Motorista 

564002462 Adilson Ribeiro Carvalho Motorista 

564003946 Juliano Fernandes Aguiar Motorista 

564000139 Stefânia Ribeiro Ferreira Nutricionista 

564000438 Camilla Poliana Serva Pereira Nutricionista 

564002030 Michelle Pereira De Melo Nutricionista 

564002946 Kelly Cristina Da Silva Professor de Ciências 

564000917 Amanda Da Silva Pinto Nogueira Professor de Educação Básica 

564001533 Larissa Dayane Pereira Silva Professor de Educação Básica 

564002053 Adriana Siqueira Pereira Abrão Professor de Educação Básica 

564002535 Adriana Maria Gonçalves Professor de Educação Básica 

564002543 Magda Cristina De Almeida Professor de Educação Básica 

564003725 Bruna Oliveira Da Silva Professor de Educação Básica 

564002244 Ana Paula De Souza Professor de História 

564001690 Antônio Augusto De Almeida Lima Psicólogo 

564000396 Siomara Cristina Da Silva Pinto Servente Escolar 

564001619 Lucas De Andrade Alves Servente Escolar 

564002795 Isabela De Souza Penha Servente Escolar 

564002847 Lilliane Silva Abreu Servente Escolar 

564002864 Elaísa Cunha De Souza Servente Escolar 

564002908 Rodrigo Bortone Viotti Bernardes Servente Escolar 

564003645 Edher Camargo Pereira Servente Escolar 

564003677 Jussara De Castro Lemos Servente Escolar 

564003908 Cheylee Carvalho Fortunato Aguiar Servente Escolar 

564003676 Jussara De Castro Lemos Técnico em Enfermagem 

564000765 Iris Pereira Rocha Oliveira Veterinário 

 
 
 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para 

provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos 

referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo 

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Assistente Social 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras paixões e ainda me seduzem pelo misto de 

comunicação e confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade.” 

Vejamos outro exemplo: Na frase “Pedro deixou de fumar” diz-se explicitamente que, no momento da fala, 

Pedro não fuma. O verbo “deixar”, todavia, transmite a informação implícita de que Pedro fumava antes. A 

informação explícita pode ser questionada pelo ouvinte, que pode ou não concordar com ela. Os 

pressupostos, no entanto, têm que ser verdadeiros ou pelo menos admitidos como verdadeiros, porque é a 

partir deles que se constroem as informações explícitas. O mesmo ocorre no trecho em análise no texto, a 

expressão “... de minhas primeiras paixões” remete às outras paixões vividas pela autora. A alternativa “D) A 

partir da expressão “uma de minhas primeiras” pode‐se supor que as paixões vividas pela escritora 

aconteceram na sua infância e adolescência.” não pode ser considerada correta, pois, aquela foi apenas uma 

das primeiras paixões, e não a única, ou ainda, as únicas, vivida(s) apenas na infância e na adolescência. Antes, 

a expressão “uma de minhas primeiras” indica que outras vieram, em outros tempos, além da infância e da 

adolescência. A alternativa “A) O termo ‘seduzem’ indica um ponto de vista da autora de que as palavras lhe 

trazem conflito.” não pode ser considerada correta, pois, em “me seduzem pelo misto de comunicação e 

confusão que causam” o termo “seduzem” não indica o conflito, mas sim um sentimento positivo, prazeroso 

que vem através do conflito que as palavras trazem. O verbo “seduzir” apresenta o efeito bom, agradável, 

provocado pelas palavras. O verbo indica a ação de seduzir e não o ponto de vista.  

Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) construir a argumentação com base em questionamentos.” não pode ser considerada 

correta, pois, trechos como: “Quem são, quem podem ser, os ídolos desses jovens, e que possibilidades lhes 

oferecemos? Então, refugiam‐se na tribo, com atitudes tribais: o piercing, a tatuagem, a dança ao som de 

música tribal, na qual se sobrepõe a batida dos tantãs. Negativa? Censurável?” não são a base da 

argumentação. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a 

evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso adequado das palavras e, 

acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas, pode-se chegar a ela pelo 

raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). Já a alternativa “C) tornar o 

leitor participativo da discussão proposta através de reflexões.” é considerada correta, pois, ao introduzir 

perguntas dirigidas ao leitor, a autora propõe que o mesmo reflita sobre o assunto questionado não 

apresentando apenas afirmações concluídas, mas sim indagações passíveis de uma interação entre o leitor e o 

autor.  

Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva.  
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Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não se pode considerar que os números de contas e de cidadãos sejam os mesmos já que é possível e 
rotineiro as pessoas possuírem mais de uma conta bancária ou, até mesmo, contas conjuntas, desta forma, 
não se sustentam sob a afirmativa de que a diferença entre os números tenha sido um fator gerador de 
confusão no entendimento das assertivas, até, porque, há de fato uma diferença entre o número de contas 
correntes e cidadãos envolvidos.  Embora tenha por base um artigo, as informações colhidas são factuais e 
estão divulgadas em diversos veículos de comunicação brasileiros, pois foram retiradas dos documentos que 
se encontram em investigação e a questão é muito clara quanto a isto, apresentando inclusive um texto base 
que mostra a abertura de uma comissão de investigação para tanto por nosso legislativo. Desta forma, 
mantém-se o gabarito, com todas as afirmativas corretas. Sobre Brasil, o escândalo remete a 6,6 mil contas 
bancárias abertas no HSBC da Suíça entre 1988 e 2006, referentes a 4,8 mil cidadãos de nacionalidade 
brasileira. As contas tinha saldo de US$ 7 bilhões entre 2006 e 2007. Os documentos atestam que alguns 
correntistas viajavam para Genebra (a segunda maior cidade da Suíça) para buscar malas de dinheiro vivo. No 
esquema, o HSBC criava empresas e fundações para os correntistas escaparem da tributação em seus países 
de origem. Com a divulgação dos documentos sobre as atividades ilícitas do HSBC, o banco veio a público 
pedir desculpas por ter incentivado a sonegação de impostos. De acordo com a mensagem, assinada 
pelo presidente-executivo do HSBC, Stuart Gulliver, tais práticas ilegais ficaram no passado e as regras de 
controle que existem hoje nem sempre vigoraram. O banco terá que se explicar perante o governo britânico e 
provar que não incentiva mais atividades ilícitas. A Justiça da Suíça também abriu investigação contra o HSBC. 
Fonte: http://economia.estadao.com.br/blogs/descomplicador/hsbc-entenda-o-escandalo-de-lavagem-de-
dinheiro-e-sonegacao/ 
 
 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A forma verbal “será”, que se encontra no futuro do presente do indicativo, enuncia um fato que deve ocorrer 

num tempo vindouro com relação ao momento atual. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto em que se encontra empregado, o ponto de interrogação tem como objetivo 

“indicar uma pergunta” ou realizar um questionamento. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada uma vez que não se observa opção correta de resposta entre os itens apresentados. A 

resposta correta deveria ser 48 funcionários. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pede-se o gasto mensal com a produção de 2.000 blusas, o que seria calculado através da operação 2.000x6 = 

12.000+1.000=13.000. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,hsbc-pede-desculpas-por-incentivo-a-sonegacao-na-suica,1634886
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,hsbc-pede-desculpas-por-incentivo-a-sonegacao-na-suica,1634886
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita qual é o recurso para “voltar às últimas operações efetuadas”, logo entende-se 

que “desfazer” é a única opção que atende ao que é solicitado.  

Esse recurso proporciona ao usuário desfazer (voltar) as últimas modificações que são armazenadas pelo 

processador de textos em questão.  

Exemplo: 

Na digitação de um texto, o usuário digita uma palavra com a fonte na cor preta. Logo depois formata a 

palavra com a cor vermelha. Para voltar à última operação, ele deve utilizar o recurso “Desfazer” e a palavra 

ficará novamente com a cor preta. 

O recurso é improcedente. 

Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Desfazer-refazer-ou-repetir-uma-a%C3%A7%C3%A3o-

9a3ebeb0-91bc-4ffd-9053-1d70ffe8e7f5?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um arquivo corrente se refere a um documento / processo que poderá a qualquer tempo ser acessado, 

porque se refere a procedimento em curso ou de acesso a recorrente e/ou interessado. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito anteriormente divulgado. 

Fonte: Lei Federal 8.159/1991. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sigilo é um princípio específico, e não geral e não comum na administração pública, portanto, apenas em 

casos definidos em lei ou de interesse da Administração previamente declarado, deverá o servidor manter 

sigilo sobre alguma esfera ou documento da Administração. O sigilo não é regra, é exceção. E a publicidade e a 

transparência são princípios fundamentais. 

Ademais, o edital prevê em seu subitem 6.2 que: “6.2 O Anexo I, integrante deste Edital, contempla apenas o 

Conteúdo Programático, o qual poderá ser buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado.”  

Ratifica-se, portanto, o gabarito anteriormente divulgado. 

Fonte: Decreto Federal 1.171/94. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Orçamento Participativo (OP) é um mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos 

cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, geralmente o orçamento de investimentos de 

prefeituras municipais, através de processos da participação da comunidade.  

Não há que se falar em falta de previsão no conteúdo programático, uma vez que o tema “Orçamentos 

Anuais”, constante do anexo I do Edital, contempla toda a esfera e conceitos ligados ao processo 

orçamentário. Assim como o Orçamento Impositivo e o Orçamento Programa, o Orçamento Participativo é um 

conceito que pode ser levado a cabo por quaisquer entes da federação, desde que observados os preceitos 

legais quanto ao processo legislativo e a execução orçamentária. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito anteriormente divulgado. 

Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas. 

 
 

https://support.office.com/pt-br/article/Desfazer-refazer-ou-repetir-uma-a%C3%A7%C3%A3o-9a3ebeb0-91bc-4ffd-9053-1d70ffe8e7f5?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/Desfazer-refazer-ou-repetir-uma-a%C3%A7%C3%A3o-9a3ebeb0-91bc-4ffd-9053-1d70ffe8e7f5?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto a questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação ao enunciado 

da questão, cabendo como resposta à opção de letra “B” Lava Jato.  

Operação deflagrada em março de 2014 e responsável pela investigação de lavagem e desvio de dinheiro 

envolvendo a Petrobras e inúmeras empreiteiras tanto nacionais quanto internacionais. 

Fonte: 

  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548049-entenda-a-operacao-lava-jato-da-policia-

federal.shtml 

 http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/entenda-operacao-lava-jato-da-policia-federal.html 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto a questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação ao enunciado 

da questão, cabendo como correta a opção de letra “C” vírus do Ebola. 

Fonte: 

  http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/08/entenda-epidemia-de-ebola-na-africa.html 

 http://www.msf.org.br/noticias/ebola-na-africa-ocidental-epidemia-demanda-envio-massivo-de-

recursos 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto a questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação ao enunciado 

da questão, cabendo como resposta à opção de letra “D” Hidráulica. A energia eólica é obtida através da força 

dos ventos, enquanto a energia solar é obtida através da radiação do sol sobre a superfície, enquanto a 

energia nuclear é obtida através da fissão do átomo de urânio. Apenas a energia hidráulica ou Hidroelétrica é 

obtida pela força das águas. 

Fonte: 

 http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/energia-eolica 

 http://www.brasilescola.com/geografia/energia-solar.htm 

 http://www.mundoeducacao.com/geografia/energia-hidreletrica.htm 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto a questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação ao enunciado 

da questão, cabendo como resposta à opção de letra “C” Artesanato. O artesanato consiste na fabricação de 

um produto (bens ou objetos) através de recursos da natureza ou até mesmo de produtos recicláveis. Já a 

agricultura consiste em um sistema rudimentar da arte de cultivar os campos visando a produção de 

alimentos, tais como verduras, legumes, frutas cereais e etc. 

Fonte: 

  http://www.brasilescola.com/artes/artesanato.htm 

  http://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato 

 http://educacao.uol.com.br/disciplinas/cultura-brasileira/artesanato-ceramicas-rendas-e-outros-tipos-

de-artesanato-brasileiro.htm 

  http://www.escolakids.com/agricultura.htm 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548049-entenda-a-operacao-lava-jato-da-policia-federal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548049-entenda-a-operacao-lava-jato-da-policia-federal.shtml
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/entenda-operacao-lava-jato-da-policia-federal.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/08/entenda-epidemia-de-ebola-na-africa.html
http://www.msf.org.br/noticias/ebola-na-africa-ocidental-epidemia-demanda-envio-massivo-de-recursos
http://www.msf.org.br/noticias/ebola-na-africa-ocidental-epidemia-demanda-envio-massivo-de-recursos
http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/energia-eolica
http://www.brasilescola.com/geografia/energia-solar.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/energia-hidreletrica.htm
http://www.brasilescola.com/artes/artesanato.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/cultura-brasileira/artesanato-ceramicas-rendas-e-outros-tipos-de-artesanato-brasileiro.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/cultura-brasileira/artesanato-ceramicas-rendas-e-outros-tipos-de-artesanato-brasileiro.htm
http://www.escolakids.com/agricultura.htm
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Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto a questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação ao enunciado 

da questão, cabendo como resposta à opção de letra “D” Fernando de Noronha. O arquipélago foi 

considerado Patrimônio mundial natural, concedido pela UNESCO em 2001 e devido a sua historicidade 

apresenta monumentos tombados pelo Iphan. Entretanto ele não é considerado uma cidade histórica. Sua 

denominação política administrativa também não o enquadra como cidade, ele é denominado como 

arquipélago e distrito estadual de Pernambuco. 

Abaixo a listagem de todas as cidades históricas declaradas pelo IPHAN da região Nordeste 

Marechal Deodoro (AL) 

Penedo (AL) 

Piranhas (AL) 

Cachoeira (BA) 

Igatu (Andaraí - BA) 

Itaparica (BA) 

Lençóis (BA) 

Monte Santo (BA) 

Mucugê (BA) 

Porto Seguro (BA) 

Rio de Contas (BA) 

Salvador (BA) 

São Félix (BA) 

Aracati (CE) 

Icó (CE) 

Sobral (CE) 

Viçosa do Ceará (CE) 

Alcântara (MA) 

São Luís (MA) 

Areia (PB) 

João Pessoa (PB) 

Igarassu (PE) 

Olinda (PE) 

Recife (PE) 

Oeiras (PI) 

Parnaíba (PI) 

Piracuruca (PI) 

Natal (RN) 

Laranjeiras (SE) 

São Cristóvão (SE) 

Fonte: 

  http://www.noronha.pe.gov.br/ 

 http://aurelioschmitt.blogspot.com.br/2013/06/voce-sabia-que-fernando-de-noronha-

nao.htmlhttp://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12799&retorno=paginaIphan 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto à questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação ao enunciado 

da questão, cabendo como resposta à opção de letra “D” Pintura.  

A pintura não é considerada uma arte cênica e sim uma arte plástica, pois utiliza-se de técnicas de produção 

que manipulam materiais para construir formas e imagens. 

Fonte: 

  http://www.brasilescola.com/artes/arte-cenica.htm 

 http://www.suapesquisa.com/artesplasticas 

 http://www.abart.com.br/artes_plasticas.html 

 
 
 
 
 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18263&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18263&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18264&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18264&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18280&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18280&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18282&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18282&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18281&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18281&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18265&retorno=paginaIphan
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http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18267&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18288&retorno=paginaIphan
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http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18270&retorno=paginaIphan
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http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18272&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18272&retorno=paginaIphan
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http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18295&retorno=paginaIphan
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http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18274&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18294&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18294&retorno=paginaIphan
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Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada uma vez que não se observa opção correta de resposta entre os itens apresentados. A 

resposta correta deveria ser 48 funcionários. 

 

 

Cargo: Auxiliar de Serviço de Saúde 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada uma vez que não se observa opção correta de resposta entre os itens apresentados. A 

resposta correta deveria ser 48 funcionários. 

 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 
para “finalizar frase”. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Auxiliar de Consultório Odontológico  
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 
para “finalizar frase”. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto a questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação ao enunciado 

da questão, cabendo como resposta à opção de letra “B” Bolero.  

A lambada é um gênero musical com origem no Pará na década de 80 e o Forró teria se originado no 

Nordeste, enquanto o Samba tem suas origens no Rio de Janeiro. Sendo assim, apenas o Bolero não é 

considerado um ritmo brasileiro, alguns estudiosos acreditam que suas origens remontam à cultura espanhola 

enquanto outros a atribuem a Cuba e México. 

Fonte:  

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolero  

 http://www.infoescola.com/musica/lambada/ 

 http://www.pa.gov.br/O_Para/musica.asp 

 
 

Cargo: Bioquímico 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras paixões e ainda me seduzem pelo misto de 

comunicação e confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade.” 

Vejamos outro exemplo: Na frase “Pedro deixou de fumar” diz-se explicitamente que, no momento da fala, 

Pedro não fuma. O verbo “deixar”, todavia, transmite a informação implícita de que Pedro fumava antes. A 

informação explícita pode ser questionada pelo ouvinte, que pode ou não concordar com ela. Os 

pressupostos, no entanto, têm que ser verdadeiros ou pelo menos admitidos como verdadeiros, porque é a 

partir deles que se constroem as informações explícitas. O mesmo ocorre no trecho em análise no texto, a 

expressão “... de minhas primeiras paixões” remete às outras paixões vividas pela autora. A alternativa “D) A 

partir da expressão “uma de minhas primeiras” pode‐se supor que as paixões vividas pela escritora 

aconteceram na sua infância e adolescência.” não pode ser considerada correta, pois, aquela foi apenas uma 

das primeiras paixões, e não a única, ou ainda, as únicas, vivida(s) apenas na infância e na adolescência. Antes, 

a expressão “uma de minhas primeiras” indica que outras vieram, em outros tempos, além da infância e da 

adolescência. A alternativa “A) O termo ‘seduzem’ indica um ponto de vista da autora de que as palavras lhe 

trazem conflito.” não pode ser considerada correta, pois, em “me seduzem pelo misto de comunicação e 

confusão que causam” o termo “seduzem” não indica o conflito, mas sim um sentimento positivo, prazeroso 

que vem através do conflito que as palavras trazem. O verbo “seduzir” apresenta o efeito bom, agradável, 

provocado pelas palavras. O verbo indica a ação de seduzir e não o ponto de vista.  

Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
 

Cargo: Oficial Especializado-Bombeiro 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolero
http://www.infoescola.com/musica/lambada/
http://www.pa.gov.br/O_Para/musica.asp
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Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 
para “finalizar frase”. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Cirurgião Dentista 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) as questões éticas e morais que envolvem escola, família e estado.” não pode ser 
considerada correta, pois, o enunciado da questão -  “A argumentação desenvolvida pela articulista 
apresenta como elemento motivador” – requer que seja assinalado o fato gerador para a argumentação 
apresentada.  No primeiro parágrafo: “Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos 
falo dos jovens como arrogantes e mal-educados. Sinto muito: essa, mais uma vez, não sou eu. Lido com 
palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras paixões e ainda me seduzem pelo misto de comunicação 
e confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade.” podemos identificar tal 
fato: a fala de uma entrevistadora sobre os textos da autora, nos quais haveria uma caracterização dos jovens 
como arrogantes e mal-educados. Fato que a autora não confirma e argumenta a respeito.  
Fonte: O próprio texto.  
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito apresentou como correta a alternativa “D” conforme requer o candidato e o próprio apresenta 

justificativa para sua correção.  

Fonte: Gabarito divulgado. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com os dados citados no texto, não é possível o cálculo da mortalidade infantil (um indicador especifico de 

saúde, cuja formula de cálculo precede de informações não citadas no texto), esse indicador de saúde refere-

se a óbitos de crianças “menores de 1 ano” (dado não informado na pergunta), além disso, usa-se como 

denominador desse coeficiente o nº de crianças nascidas vivas (dado também não informado), assim mantém-

se como correta a alternativa divulgada no gabarito. Os coeficientes de prevalência e incidência também não é 

possível calcular, visto que não há dados no texto sobre ocorrência de doenças (incidência) e nem de pessoas 

doentes (prevalência). 

Fonte: ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Rouquayrol epidemiologia & saúde. 7. 

ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No enunciado da questão foi pedido que assinalassem a alternativa que não representasse um possível 
acidente na abertura e que pudesse levar ao insucesso do tratamento endodôntico. Sabe-se que, a remoção 
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do teto coronário é desejável durante a fase de abertura de um tratamento endodôntico, portanto a 
alternativa que deveria ser assinalada. 
Fonte: ESTRELA, C. Endodontia Laboratorial e Clínica: Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica. Artes 
Médicas, 08/2013. VitalBook file, página 25. 
 
Questão: 30 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de pedido. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É importante salientar que para apresentar argumentos contrários ao conteúdo expresso nas questões é 

preciso apresentar fundamentação, como estipula o próprio edital do concurso no item 8.6 que determina 

que “o recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato 

se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de 

legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com 

fundamentações circunstanciadas, conforme suprarreferenciado”. A questão trata de uma proposta de 

emenda constitucional que tem forte impacto no dia a dia do brasileiro, portanto, não se restringe a uma 

conotação jurídica, mas social, política, que envolve mudanças na sociedade como um todo. Não se pode 

limitar as regras básicas constitucionais de um povo a uma questão jurídica simplesmente, por quanto geram 

impactos no cotidiano dos cidadãos. Principalmente quando se trata de um tema em pauta no legislativo, 

representado por pessoas eleitos por todos nós brasileiros, que deveriam em suas ações nestas casas 

atenderem aos interesses gerais da coletividade. A PEC 40 estabelece, na prática, que os partidos só poderão 

se coligar em eleições para cargos do Executivo – federal, estadual e municipal – e para o Senado. Portanto, 

ficam proibidas as coligações para disputas à Câmara dos Deputados, assembleias legislativas, Câmara 

Legislativa do Distrito Federal e câmaras de Vereadores. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-03/senado-aprova-fim-das-coligacoes-

partidarias-em-eleicoes-proporcionais 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não se pode considerar que os números de contas e de cidadãos sejam os mesmos já que é possível e 

rotineiro as pessoas possuírem mais de uma conta bancária ou, até mesmo, contas conjuntas, desta forma, 

não se sustentam sob a afirmativa de que a diferença entre os números tenha sido um fator gerador de 

confusão no entendimento das assertivas, até, porque, há de fato uma diferença entre o número de contas 

correntes e cidadãos envolvidos.  Embora tenha por base um artigo, as informações colhidas são factuais e 

estão divulgadas em diversos veículos de comunicação brasileiros, pois foram retiradas dos documentos que 

se encontram em investigação e a questão é muito clara quanto a isto, apresentando inclusive um texto base 

que mostra a abertura de uma comissão de investigação para tanto por nosso legislativo. Desta forma, 

mantém-se o gabarito, com todas as afirmativas corretas. Sobre Brasil, o escândalo remete a 6,6 mil contas 

bancárias abertas no HSBC da Suíça entre 1988 e 2006, referentes a 4,8 mil cidadãos de nacionalidade 

brasileira. As contas tinha saldo de US$ 7 bilhões entre 2006 e 2007. Os documentos atestam que alguns 

correntistas viajavam para Genebra (a segunda maior cidade da Suíça) para buscar malas de dinheiro vivo. No 

esquema, o HSBC criava empresas e fundações para os correntistas escaparem da tributação em seus países 

de origem. Com a divulgação dos documentos sobre as atividades ilícitas do HSBC, o banco veio a público 

pedir desculpas por ter incentivado a sonegação de impostos. De acordo com a mensagem, assinada 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,hsbc-pede-desculpas-por-incentivo-a-sonegacao-na-suica,1634886
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,hsbc-pede-desculpas-por-incentivo-a-sonegacao-na-suica,1634886
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pelo presidente-executivo do HSBC, Stuart Gulliver, tais práticas ilegais ficaram no passado e as regras de 

controle que existem hoje nem sempre vigoraram. O banco terá que se explicar perante o governo britânico e 

provar que não incentiva mais atividades ilícitas. A Justiça da Suíça também abriu investigação contra o HSBC. 

Fonte: http://economia.estadao.com.br/blogs/descomplicador/hsbc-entenda-o-escandalo-de-lavagem-de-

dinheiro-e-sonegacao 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É importante salientar que para apresentar argumentos contrários ao conteúdo expresso nas questões é 

preciso apresentar fundamentação, como estipula o próprio edital do concurso no item 8.6 que determina 

que “o recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato 

se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de 

legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com 

fundamentações circunstanciadas, conforme suprarreferenciado”. São fatores que influenciaram (contexto 

histórico antes do Golpe): instabilidade política durante o governo de João Goulart; ocorrências de greves e 

manifestações políticas e sociais; alto custo de vida enfrentado pela população; medo da classe média de que 

o socialismo fosse implantado no Brasil, entre outros que podem ser facilmente detectados nos cartazes e 

discursos de alguns manifestantes atuas no Brasil. Tanto é, que se veem estampadas nas manifestações 

constantemente de forma direta (como se comprova abaixo) ou por meio de críticas ao governo de Cuba e da 

Venezuela e em relação ao relacionamento do governo brasileiro com estes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes:  

 http://www.historiadobrasil.net/ditadura/ 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-07-10/manifestacao-pela-volta-dos-militares-reune-
menos-de-100-pessoas-na-paulista.html 

 http://aluizioamorim.blogspot.com.br/2013_06_01_archive.html 

 http://www.pedromigao.com.br/ourodetolo/2014/03/a-historia-se-repetindo-como-farsa/ 
 

http://economia.estadao.com.br/blogs/descomplicador/hsbc-entenda-o-escandalo-de-lavagem-de-dinheiro-e-sonegacao
http://economia.estadao.com.br/blogs/descomplicador/hsbc-entenda-o-escandalo-de-lavagem-de-dinheiro-e-sonegacao
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-07-10/manifestacao-pela-volta-dos-militares-reune-menos-de-100-pessoas-na-paulista.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-07-10/manifestacao-pela-volta-dos-militares-reune-menos-de-100-pessoas-na-paulista.html
http://aluizioamorim.blogspot.com.br/2013_06_01_archive.html
http://www.pedromigao.com.br/ourodetolo/2014/03/a-historia-se-repetindo-como-farsa/
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Cargo: Coordenador da Agricultura 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras “vaticinada”, “predestinada” e “determinada” são sinônimas de “fadada”. A palavra “obrigada” 

não é sinônima de “fadada”. Portanto de acordo com o enunciado da questão a alternativa correta para essa 

questão é a “A”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva. 

 

 

Cargo: Oficial Especializado-Eletricista  
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 
para “finalizar frase”. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 

 

Cargo: Enfermeiro 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras paixões e ainda me seduzem pelo misto de 

comunicação e confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade.” 

Vejamos outro exemplo: Na frase “Pedro deixou de fumar” diz-se explicitamente que, no momento da fala, 

Pedro não fuma. O verbo “deixar”, todavia, transmite a informação implícita de que Pedro fumava antes. A 

informação explícita pode ser questionada pelo ouvinte, que pode ou não concordar com ela. Os 

pressupostos, no entanto, têm que ser verdadeiros ou pelo menos admitidos como verdadeiros, porque é a 

partir deles que se constroem as informações explícitas. O mesmo ocorre no trecho em análise no texto, a 

expressão “... de minhas primeiras paixões” remete às outras paixões vividas pela autora. A alternativa “D) A 

partir da expressão “uma de minhas primeiras” pode‐se supor que as paixões vividas pela escritora 

aconteceram na sua infância e adolescência.” não pode ser considerada correta, pois, aquela foi apenas uma 

das primeiras paixões, e não a única, ou ainda, as únicas, vivida(s) apenas na infância e na adolescência. Antes, 

a expressão “uma de minhas primeiras” indica que outras vieram, em outros tempos, além da infância e da 

adolescência. A alternativa “A) O termo ‘seduzem’ indica um ponto de vista da autora de que as palavras lhe 

trazem conflito.” não pode ser considerada correta, pois, em “me seduzem pelo misto de comunicação e 

confusão que causam” o termo “seduzem” não indica o conflito, mas sim um sentimento positivo, prazeroso 
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que vem através do conflito que as palavras trazem. O verbo “seduzir” apresenta o efeito bom, agradável, 

provocado pelas palavras. O verbo indica a ação de seduzir e não o ponto de vista.  

Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 

 

Cargo: Farmacêutico 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras paixões e ainda me seduzem pelo misto de 

comunicação e confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade.” 

Vejamos outro exemplo: Na frase “Pedro deixou de fumar” diz-se explicitamente que, no momento da fala, 

Pedro não fuma. O verbo “deixar”, todavia, transmite a informação implícita de que Pedro fumava antes. A 

informação explícita pode ser questionada pelo ouvinte, que pode ou não concordar com ela. Os 

pressupostos, no entanto, têm que ser verdadeiros ou pelo menos admitidos como verdadeiros, porque é a 

partir deles que se constroem as informações explícitas. O mesmo ocorre no trecho em análise no texto, a 

expressão “... de minhas primeiras paixões” remete às outras paixões vividas pela autora. A alternativa “D) A 

partir da expressão “uma de minhas primeiras” pode‐se supor que as paixões vividas pela escritora 

aconteceram na sua infância e adolescência.” não pode ser considerada correta, pois, aquela foi apenas uma 

das primeiras paixões, e não a única, ou ainda, as únicas, vivida(s) apenas na infância e na adolescência. Antes, 

a expressão “uma de minhas primeiras” indica que outras vieram, em outros tempos, além da infância e da 

adolescência. A alternativa “A) O termo ‘seduzem’ indica um ponto de vista da autora de que as palavras lhe 

trazem conflito.” não pode ser considerada correta, pois, em “me seduzem pelo misto de comunicação e 

confusão que causam” o termo “seduzem” não indica o conflito, mas sim um sentimento positivo, prazeroso 

que vem através do conflito que as palavras trazem. O verbo “seduzir” apresenta o efeito bom, agradável, 

provocado pelas palavras. O verbo indica a ação de seduzir e não o ponto de vista.  

Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda se estariam ou não corretos os itens I, II e III referentes às diretrizes do SUS. Todos os itens 
citados são claramente abordados como elementos fundamentais das políticas, princípios e diretrizes do 
sistema único de saúde, dessa forma configuram-se como corretos os itens citados, confirmando o gabarito da 
prova. 
Fonte: Brasil. Constituição Federal. Capitulo da Saúde, Artigos 196 a 200. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  
A questão se enquadra no conteúdo programático do edital nas seções “Vigilância Sanitária” e “Princípios 

gerais de Farmacologia”, onde o conhecimento do procedimento de fabricação de novos fármacos é 

considerado um princípio da farmacologia e corresponde também aos critérios relativos a ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). Portanto, a questão deverá ser mantida.  

Fonte:  

 LIPPINCOTT, W. & WILKINS. Farmacologia Clínica. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2010. 

 BRUNTON, L.L. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2012 
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 http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/pesquisa/def.htm 

 
 

Cargo: Fiscal de Obras e Posturas 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras “vaticinada”, “predestinada” e “determinada” são sinônimas de “fadada”. A palavra “obrigada” 

não é sinônima de “fadada”. Portanto de acordo com o enunciado da questão a alternativa correta para essa 

questão é a “A”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto o enunciado da questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação 

ao enunciado da questão, cabendo como resposta à opção de letra “D” Estado Islâmico. No enunciado consta 

a data de 6 de março e o único atentado ocorrido nessa data na cidade de Nimrod foi o provocado pelo grupo 

extremista Estado Islâmico. 

Fonte: 

  http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/03/estado-islamico-devasta-antiga-cidade-assiria-de-

nimrod-no-iraque.html 

 http://noticias.terra.com.br/ciencia/estado-islamico-devasta-antiga-cidade-assiria-de-

nimrod,91546ea217beb410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 

 
 

Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada uma vez que não se observa opção correta de resposta entre os itens apresentados. A 

resposta correta deveria ser 48 funcionários. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões do recurso não procedem, uma vez que foi divulgada a letra “B”. O gabarito da questão 24 da prova 

divulgado está correto (letra B). Não foi divulgada a letra D para esta questão de nº24. 

 

Questão: 28 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Com a publicação da Resolução RDC nº. 39/2013, a Resolução RDC n.º 16/2009 foi revogada. Com isto, o 

procedimento administrativo de prorrogação dos Certificados de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para 

Saúde deixa de existir. 

As empresas que se enquadrariam nos dispositivos da RDC n.º 16/2009 devem passar a peticionar o assunto 

Certificação de Boas Práticas de Fabricação apropriado à renovação pleiteada, ao invés do assunto 

prorrogação. 

http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/pesquisa/def.htm
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/03/estado-islamico-devasta-antiga-cidade-assiria-de-nimrod-no-iraque.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/03/estado-islamico-devasta-antiga-cidade-assiria-de-nimrod-no-iraque.html
http://noticias.terra.com.br/ciencia/estado-islamico-devasta-antiga-cidade-assiria-de-nimrod,91546ea217beb410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.br/ciencia/estado-islamico-devasta-antiga-cidade-assiria-de-nimrod,91546ea217beb410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
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Fonte:  

 Renovação de Boas Práticas de Fabricação após a RDC n. 39/2013 

 http://abecsaude.org.br/publicacoes/renovacao-de-boas-praticas-de-fabricacao-apos-a-rdc-n-392013/ 

 
 

Cargo: Mecânico 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 

para “finalizar frase”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 

 

Cargo: Motorista 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o contexto em que se encontra empregado, o termo “aliado” significa “coligado”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 

para “finalizar frase”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
 
 
 

http://abecsaude.org.br/publicacoes/renovacao-de-boas-praticas-de-fabricacao-apos-a-rdc-n-392013/


 

17 

 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto a questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação ao enunciado 

da questão, cabendo como resposta a opção de letra “B”  Bolero.  

O Bolero não é um ritmo musical brasileiro, ele é praticado no Brasil, porém tem origem espanhola e teria se 

desenvolvido em Cuba e demais países da América Central, tendo como principal difusor o México, a Lambada 

é um gênero musical com origem no Pará na década de 80, o Forró teria se originado no Nordeste e o Samba 

tem suas origens ligadas ao Rio de Janeiro. Sendo assim, apenas o Bolero não é considerado um ritmo 

brasileiro. 

Fonte: 

  http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolero  

 http://bhdancadesalao.com.br/portal/?q=node/77 

 http://www.dicio.com.br/bolero/ 

 
 

Cargo: Nutricionista 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) as questões éticas e morais que envolvem escola, família e estado.” não pode ser 

considerada correta, pois, o enunciado da questão -  “A argumentação desenvolvida pela articulista 

apresenta como elemento motivador” – requer que seja assinalado o fato gerador para a argumentação 

apresentada.  No primeiro parágrafo: “Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos 

falo dos jovens como arrogantes e mal-educados. Sinto muito: essa, mais uma vez, não sou eu. Lido com 

palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras paixões e ainda me seduzem pelo misto de comunicação 

e confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade.” podemos identificar tal 

fato: a fala de uma entrevistadora sobre os textos da autora, nos quais haveria uma caracterização dos jovens 

como arrogantes e mal-educados. Fato que a autora não confirma e argumenta a respeito.  

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras paixões e ainda me seduzem pelo misto de 

comunicação e confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade.” 

Vejamos outro exemplo: Na frase “Pedro deixou de fumar” diz-se explicitamente que, no momento da fala, 

Pedro não fuma. O verbo “deixar”, todavia, transmite a informação implícita de que Pedro fumava antes. A 

informação explícita pode ser questionada pelo ouvinte, que pode ou não concordar com ela. Os 

pressupostos, no entanto, têm que ser verdadeiros ou pelo menos admitidos como verdadeiros, porque é a 

partir deles que se constroem as informações explícitas. O mesmo ocorre no trecho em análise no texto, a 

expressão “... de minhas primeiras paixões” remete às outras paixões vividas pela autora. A alternativa “D) A 

partir da expressão “uma de minhas primeiras” pode‐se supor que as paixões vividas pela escritora 

aconteceram na sua infância e adolescência.” não pode ser considerada correta, pois, aquela foi apenas uma 

das primeiras paixões, e não a única, ou ainda, as únicas, vivida(s) apenas na infância e na adolescência. Antes, 

a expressão “uma de minhas primeiras” indica que outras vieram, em outros tempos, além da infância e da 

adolescência. A alternativa “A) O termo ‘seduzem’ indica um ponto de vista da autora de que as palavras lhe 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolero
http://bhdancadesalao.com.br/portal/?q=node/77
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trazem conflito.” não pode ser considerada correta, pois, em “me seduzem pelo misto de comunicação e 

confusão que causam” o termo “seduzem” não indica o conflito, mas sim um sentimento positivo, prazeroso 

que vem através do conflito que as palavras trazem. O verbo “seduzir” apresenta o efeito bom, agradável, 

provocado pelas palavras. O verbo indica a ação de seduzir e não o ponto de vista.  

Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordava quais indicadores “poderiam ser calculados com os dados que tinham sido citados no 

texto”, não foi pedido para que se efetuasse o cálculo. O questionamento feito pelo candidato também não se 

aplica a base de multiplicação citada no recurso (x1000 ou x100), a base é proporcional à quantidade de 

habitantes na área, sendo um multiplico de 10, porém não obrigatoriamente o descrito. 

Para cálculo de mortalidade geral, necessitamos das seguintes informações: número de óbitos e população* e 

para o cálculo de coeficiente de mortalidade por causa e sexo também estão informados no texto** (“Em uma 

área, avaliamos as taxas de mortalidade. Verificaram causas*, sexo** das pessoas que morreram e datas dos 

óbitos ocorridos nos últimos meses e população geral*.”). Dessa forma, independente dos valores, é possível 

calcular os indicadores abordados na alternativa correta, também “não” foi solicitado fazer distribuição 

percentual, já que não temos valores (nº de óbitos e nem nº de habitantes...), 

Fonte: ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Rouquayrol epidemiologia & saúde. 7. 

ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com os dados citados no texto, não é possível o cálculo da mortalidade infantil (um indicador especifico de 

saúde, cuja formula de cálculo precede de informações não citadas no texto), esse indicador de saúde refere-

se a óbitos de crianças “menores de 1 ano” (dado não informado na pergunta), além disso, usa-se como 

denominador desse coeficiente o nº de crianças nascidas vivas (dado também não informado). Os coeficientes 

de prevalência e incidência também não tem como efetuar o cálculo, visto que não há dados no texto sobre 

ocorrência de doenças (incidência) e nem de pessoas doentes (prevalência), uma vez que óbitos podem 

também ocorrer em detrimentos de agravos, causas externas e afins, sem as definições dessas situações 

ambos coeficientes não são possíveis de serem calculados, logo o gabarito se mantém como correto. 

Fonte: ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Rouquayrol epidemiologia & saúde. 7. 

ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os itens em estoque devem ser classificados em ordem decrescente de importância, devendo refletir a 

dificuldade de controle de cada um e o impacto deste item sobre os custos e a rentabilidade. Aos itens mais 

importantes de todos, segundo a ótica do valor ou da quantidade, dá-se a denominação de itens da classe A; 

aos intermediários, itens da classe B; e aos menos importantes, itens da classe C. 

Aproximadamente 20% dos itens são considerados A e respondem por algo em torno de 60-70% do valor de 

custo mensal. Os itens B representam aproximadamente 30% do total de números de itens e 20%-30% do 

valor de custo mensal e os restantes 50% dos itens e 10% do valor de custo mensal serão considerados de 

classe C.  
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Os itens A são geralmente os preços mais elevados. Neste caso, o estoque tanto o máximo quanto o mínimo, e 

consequentemente o de segurança, deverá ser reduzido exatamente ao necessário e deve ser melhor 

controlado. Os itens A são poucos itens, mas vitais ao serviço. Já os itens C não são considerados de 

importância vital ao serviço embora representem 50% do estoque. A maioria dos itens C é considerada de uso 

trivial. O estoque de segurança pode até ser mantido elevado em relação aos intens C, pois representa um 

investimento pequeno ou relativo. 

Os produtos considerados como classe A merecem um tratamento administrativo preferencial no que diz 

respeito à aplicação de políticas de controle de estoques e de compras, tendo em vista seu poder de 

contribuição nos gatos. Em contrapartida, os itens tidos como classe C podem receber tratamento 

administrativo mais simples. Os itens classificados como B poderão ser submetidos a um sistema de controle 

administrativo intermediário, entre o A e o C.  

As referências e justificativas colocadas pelos candidatos não são plausíveis. 

Fonte: 

 ABREU, E.D.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, A.M.S. Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição: um 

modo de fazer. 3. ed. São Paulo: Editora Metha, 2009. 

 MEZOMO, I.B. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. 5.ed. São Paulo: 

Manole, 2002. 

 

 

Cargo: Operador de Máquinas 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 

para “finalizar frase”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
 

Cargo: Operador de Máquina Pesada 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 
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Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 

para “finalizar frase”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
 

Cargo: Oficial Especializado-Pedreiro 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 

para “finalizar frase”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
 

Cargo: Oficial Especializado-Pintor 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 

para “finalizar frase”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 
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Cargo: Professor de Ciências 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras paixões e ainda me seduzem pelo misto de 

comunicação e confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade.” 

Vejamos outro exemplo: Na frase “Pedro deixou de fumar” diz-se explicitamente que, no momento da fala, 

Pedro não fuma. O verbo “deixar”, todavia, transmite a informação implícita de que Pedro fumava antes. A 

informação explícita pode ser questionada pelo ouvinte, que pode ou não concordar com ela. Os 

pressupostos, no entanto, têm que ser verdadeiros ou pelo menos admitidos como verdadeiros, porque é a 

partir deles que se constroem as informações explícitas. O mesmo ocorre no trecho em análise no texto, a 

expressão “... de minhas primeiras paixões” remete às outras paixões vividas pela autora. A alternativa “D) A 

partir da expressão “uma de minhas primeiras” pode‐se supor que as paixões vividas pela escritora 

aconteceram na sua infância e adolescência.” não pode ser considerada correta, pois, aquela foi apenas uma 

das primeiras paixões, e não a única, ou ainda, as únicas, vivida(s) apenas na infância e na adolescência. Antes, 

a expressão “uma de minhas primeiras” indica que outras vieram, em outros tempos, além da infância e da 

adolescência. A alternativa “A) O termo ‘seduzem’ indica um ponto de vista da autora de que as palavras lhe 

trazem conflito.” não pode ser considerada correta, pois, em “me seduzem pelo misto de comunicação e 

confusão que causam” o termo “seduzem” não indica o conflito, mas sim um sentimento positivo, prazeroso 

que vem através do conflito que as palavras trazem. O verbo “seduzir” apresenta o efeito bom, agradável, 

provocado pelas palavras. O verbo indica a ação de seduzir e não o ponto de vista.  

Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para Soares (2004) a alfabetização é “[...] a ação de ensinar e aprender a ler e a escrever”, ao tempo que 

letramento “[...] é estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as 

práticas sociais que usam a escrita”. 

Fonte: A importância do letramento nas séries iniciais. Vanessa Fulaneti de Almeida / Alessandra Corrêa 

Farago. Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade, Bebedouro – SP, 1 (1): 204 -218,2014. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sejam C,M e L os preços respectivos das tortas de chocolate, morango e limão. 

_A torta de morango custa R$ 12,00 a menos que a torta de chocolate:  

M=C-12 

C=M+12 (equação I) 

_A torta de chocolate custa R$ 21,00 a mais que a torta de limão:  

C=L+21 

L=C-21 (equação II) 

_O preço das três tortas totaliza R$150,00:  

C+M+L=150  (equação III) 
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Substituindo as equações I e II na equação III: 

M+12+M+C-21=150 

2M-9+M+12=150 

3M=147 

M=49 

C=61 

L=40 

Assim o preço da torta de morango é R$49,00. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os lados da próxima figura são: 32, 32,48. 

 
 

h2=242+322 

h2=576+1024 

h2=1600 

h=40 cm 

A=(b.h)/2 

A=(48.40)/2 

A=960 cm2 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A participação das crianças nessa faixa etária tem um caráter bastante individualista e isso as leva a não 

observar a produção dos colegas. Cabe aos professores levá-las a socializar e compartilhar as experiências e 

com isso reduzir o egocentrismo e a heteronomia. 

Fonte: Proposta Curricular – CBC / Diretrizes Curriculares de Matemática (Apresentação). Iracema Campos 

Cusati / Wanda Maria de Castro Alves.   crv.educacao.mg.gov.br 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É importante salientar que para apresentar argumentos contrários ao conteúdo expresso nas questões é 

preciso apresentar fundamentação, como estipula o próprio edital do concurso no item 8.6 que determina 

que “o recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato 

se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de 

legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com 

fundamentações circunstanciadas, conforme suprarreferenciado”. O grupo extremista Estado Islâmico (EI, ex-
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Isis) foi o único que reivindicou publicamente a autoria do atentado e prometeu novos ataques em países da 

África e da Europa. 

Fonte:  

 http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/mundo/noticias/2015/03/22/Tunisia-procura-3%C2%BA-

suspeito-ataque-museu_8414053.html 

 http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/jornal-italiano-divulga-video-do-momento-do-ataque-a-

museu-na-tunisia/ 

 http://www.dw.de/estado-isl%C3%A2mico-assume-autoria-de-atentados-no-i%C3%AAmen/a-

18330937 

 

Questão: 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É importante salientar que para apresentar argumentos contrários ao conteúdo expresso nas questões é 

preciso apresentar fundamentação, como estipula o próprio edital do concurso no item 8.6 que determina 

que “o recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato 

se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de 

legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com 

fundamentações circunstanciadas, conforme suprarreferenciado”. A Revolução do Jasmim é um evento 

ocorrido no país que não se adequa ao contexto proposto na questão (por isso, nem se encontra entre as 

alternativas), já que a afirmativa trata especificamente de um movimento internacional que se iniciou na 

Tunísia e se espalhou por vários países árabes do norte da África e Oriente Médio. Portanto, o movimento que 

teve esta amplidão foi o Primavera Árabe. A Revolução do Jasmim ficou restrita ao país. É destacável o fato de 

que a Tunísia é considerada o berço da Primavera Árabe, a série de levantes populares que derrubou governos 

autoritários na região. A transição do país para um regime democrático é tido como o único caso de 

sucesso da onda de contestações, já que países como a Síria e o Egito estão assolados por conflitos. O país 

promoveu eleições parlamentares e elegeu o presidente no ano passado, o líder do partido laico Nidaa 

Tounès, Beji Caid Essebsi. Foi a primeira vez desde a independência tunisiana do domínio francês, em 1956, 

que a população escolheu livremente o presidente do país. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015-03/tunisia-protesto-contra-o-terrorismo-

marca-marcha-de-abertura-do-forum 

 
 

 Cargo: Professor de História 
 
Questão: 12 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada.  
 
Questão: 16 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada.  
 
 
 
 
 

http://www.dw.de/estado-isl%C3%A2mico-assume-autoria-de-atentados-no-i%C3%AAmen/a-18330937
http://www.dw.de/estado-isl%C3%A2mico-assume-autoria-de-atentados-no-i%C3%AAmen/a-18330937
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Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As maneiras se diferem pela ordem e natureza sendo, portanto um arranjo.  
 

An,p  

 

A20,3 =20.19.18=6840 

 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
 

Cargo: Psicólogo 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o enunciado da questão, considerando o fragmento de texto destacado, o candidato deveria 

assinalar a questão que evidenciasse SITUAÇÕES OU ELEMENTOS QUE DEVEM SER EVITADOS NA FASE 

INICIAL. Essas situações ou elementos somente são explicitadas na opção D.  

Fonte:  

 Barach, Z., & Dreiblatt, N. (1980). Introdução à prática psicoterapêutica. São Paulo: EPU/EdUSP. 

 Craig, R. J. (1991). Entrevista Clínica e Diagnóstica. Porto Alegre: Artes Médicas. 

 Silveira, T. M. (1997) – A Gestalt no contexto da Psicoterapia: Teoria e metodologia aplicadas a um caso 

clínico. Presença: Revista Vita de Gestalt-terapia (Ano 3 – Número 4): 4-27. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A identidade de gênero/sexual para a análise do comportamento é definida como um processo de 

contingências de reforços, proveniente de fatores biológicos, sociais, cognitivos e psicológicos, que culmina 

em um repertório de comportamentos sexuais determinante para que um indivíduo se auto reconheça, 

confirme seus sentimentos, saiba como viver e a que grupo pertencerá (Oliveira & Maia, 2011, p. 131). 

Letra D. 

Fonte: 

 Oliveria, F.G. & Maia, A.C.B. (2011). Orientação afetivo-sexual e desenvolvimento humano – relato de 

pessoas sobre a infância, a adolescência, relações familiares e sociais. In: Valle, T.G.M. & Maia, A.C.B. 

Orgs. Desenvolvimento humano e aprendizagem. São Paulo: Cultura Acadêmica, p. 127-148 

 Barach, Z., & Dreiblatt, N. (1980). Introdução à prática psicoterapêutica. São Paulo: EPU/EdUSP. 

 Craig, R. J. (1991). Entrevista Clínica e Diagnóstica. Porto Alegre: Artes Médicas. 
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Cargo: Servente Escolar 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 

para “finalizar frase”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto o gabarito quanto a questão estão corretos. O gabarito indica a opção correta em relação ao enunciado 

da questão, cabendo como resposta a opção de letra “B” Bolero.  

O Bolero não é um ritmo musical brasileiro, ele é praticado no Brasil, porém tem origem espanhola e teria se 

desenvolvido em Cuba e demais países da América Central, tendo como principal difusor o México, a Lambada 

é um gênero musical com origem no Pará na década de 80, o Forró  teria se originado no Nordeste e o Samba 

tem suas origens no Rio de Janeiro. Sendo assim, apenas o Bolero não é considerado um ritmo brasileiro. 

Fonte: 

  http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolero  

 http://bhdancadesalao.com.br/portal/?q=node/77 

  http://www.dicio.com.br/bolero/ 

 http://www.suapesquisa.com/musicacultura/forro.htm 

 
 

Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
Questão: 08 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O referente recurso apresenta ausência de questionamento e não condiz com a questão 08 da prova do 

referido cargo. 

 
 

Cargo: Veterinário 
 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a opção B. 

O referido recurso aponta que a resposta correta para a questão é alternativa B e não “A” como se apresenta 

no gabarito. O recurso tem procedência uma vez que das alternativas, a que não é uma zoonose está elencada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolero
http://bhdancadesalao.com.br/portal/?q=node/77
http://www.dicio.com.br/bolero/
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/forro.htm
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na letra B) Hanseníase – Mycobacterium leprae sendo o homem reconhecido como a única fonte de infecção. 

A alternativa A) Mormo é uma importante zoonose emergente sendo transmitida dos equinos para o homem. 

Desta maneira, o gabarito deverá ser alterado para letra B. 

Fonte: DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS: GUIA DE BOLSO. Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério 

da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2005. 320 pp. ISBN: 85-334-1048-4 

 
 

Cargo: Vigia 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que as opções A e C apresentam o advérbio de negação “não”. Dessa forma, há duas alternativas 

que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
No trecho “O melhor é que diminuímos a quantidade de livros na mochila.” (5º§), o ponto final foi utilizado 

para “finalizar frase”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 
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II 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

1º DE JUNHO DE 2015. 

 

 

 

IDECAN 


